
Συνέταιροι στο έγκλημα

Αν ξοδεύεις σε λόγια όλη σου την ενέργεια, 
δε σου μένει πολλή για πράξεις.

Λαχταρώντας την περιπέτεια, ο Τόμι και η Τάπενς δε διστάζουν στιγμή όταν 
τους προτείνεται να αναλάβουν το Διεθνές Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Μπλαντ.

Κι έτσι, αφού θριαμβεύουν βρίσκοντας το χαμένο ροζ μαργαριτάρι, η μια 
συναρπαστική υπόθεση διαδέχεται την άλλη για το δαιμόνιο ζεύγος: μια δο-
λοφονία σε γήπεδο γκολφ· μυστηριώδη μηνύματα στις προσωπικές αγγελίες 
των εφημερίδων, ακόμα και η κατά τα φαινόμενα αθώα αποστολή ενός κου-
τιού με σοκολατάκια. 
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Η Άγκαθα Κρίστι γεννήθηκε στην Αγγλία, 
στο Τορκί, το 1890. Είναι γνωστή κυρίως 
για τα αστυνομικά έργα της –εξήντα έξι 
μυ θι στορήματα και δεκατέσσερις συλλογές 
διηγημάτων–, πολλά από τα οποία έχουν 
κεντρικό χαρακτήρα τον θρυλικό ντετέκτιβ 
Πουα ρό ή την απαράμιλλη μις Μαρπλ. 
Έγραψε επίσης δύο αυτοβιογραφικά έργα, 
αισθηματικά μυθιστορήματα αλλά και θεα
τρικά, μεταξύ των οποίων το μακροβιότερο 
έργο στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου, 
την Ποντικοπαγίδα. 

Η Άγκαθα Κρίστι, που έχει τιμηθεί από 
τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου με 
τον τίτλο της Dame για τη συνεισφορά της 
στη λογοτεχνία, ανήκει στους δημιουργούς 
που διαμόρφωσαν καταλυτικά την εξέλιξη 
του αστυνομικού μυθιστορήματος. Παράλ-
ληλα, είναι η δημοφιλέστερη συγγραφέας 
όλων των εποχών, καθώς οι πωλήσεις των 
έργων της έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκα-
τομμύριο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα 
και άλλο ένα δισεκατομμύριο σε μεταφρά-
σεις. Πέθανε το 1976.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ θα κυκλο-
φορήσουν σε νέα μετάφραση όλα τα 
αστυνομικά έργα της συγγραφέως.

«Το έγκλημα είναι τρομερά 

αποκαλυπτικό. Διάλεξε όσο 

διαφορετικές μεθόδους θέλεις. 

Τα γούστα, οι συνήθειες, 

ο τρό πος σκέψης και 

η ψυχή σου αποκαλύπτονται 

από τις πράξεις σου».
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Προλογικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση

Το βιβλίο της Άγκαθα Κρίστι Συνέταιροι στο έγκλημα, με πρωταγω-
νιστές την Τάπενς και τον Τόμι, είναι ουσιαστικά μια σειρά ιστοριών 
με αυτοτελή χαρακτήρα. Εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1929 πρώ-
τα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα, τον ίδιο χρόνο, στη Μεγά-
λη Βρετανία, ενώ είχαν δημοσιευτεί μεμονωμένα σε διάφορα λο-
γοτεχνικά περιοδικά, όπως το The Sketch magazine την περίοδο 
1923-1928.

Κάποιες από αυτές τις ιστορίες μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση 
και στο ραδιόφωνο. 

Το κείμενο του οπισθόφυλλου στην αγγλική έκδοση του 1929 των 
εκδόσεων Collins ήταν το εξής:

Αυτό το γοητευτικά ευφυές βιβλίο αποτελεί μια ευχάριστη έκ-
πληξη για όλους τους θαυμαστές αυτών των έξυπνων ντετέκτιβ 
που πρωταγωνιστούν στις  ιστορίες αγωνίας για τις οποίες η Άγκα-
θα Κρίστι είναι διάσημη. Μας μιλάει για τις εκπληκτικές περιπέ-
τειες των δύο ερασιτεχνών ντετέκτιβ, του Τόμι, ενός  αξιόλογου 
τριανταδυάχρονου άντρα και της εξίσου αξιόλογης συζύγου του 
της Τάπενς, οι οποίοι ακολουθούν τις μεθόδους των περιβόητων 
ηρωικών ντετέκτιβ όπως του Σέρλοκ Χολμς, του επιθεωρητή Φρε-
ντς, του Ρότζερ Σέρινγκαμ, του Μπουλντόγκ Ντράμοντ, του πατρός 
Μπράουν, ακόμα και του ίδιου του κυρίου Πουαρό. Το ένα πρό-
βλημα μετά το άλλο εμφανίζεται μπροστά τους για να βρει τη λύ-
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ση του, και η αφήγηση  των προσπαθειών τους να τιμήσουν το σλό-
γκαν τους «Οι Φοβεροί Ντετέκτιβ του κυρίου Μπλαντ! Λύνουμε 
κάθε υπόθεση σε είκοσι τέσσερις ώρες!» προσφέρει μια απολαυ-
στική ανάγνωση.

10 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Μια νεράιδα στο διαμέρισμα

Η κυρία Τόμας Μπέρεσφορντ άλλαξε στάση στον καναπέ και κοί-
ταξε μουτρωμένη έξω από το παράθυρο του διαμερίσματος. Δε 

θα έλεγες πως υπήρχε και καμιά φοβερή θέα, μιας και όλο κι όλο 
που έβλεπες απέναντι ήταν ένα μικρό συγκρότημα διαμερισμάτων. 
Η κυρία Μπέρεσφορντ αναστέναξε και ύστερα χασμουρήθηκε. 

«Θα ευχόμουν», είπε, «να γινόταν κάτι».
Ο άντρας της την κοίταξε επιτιμητικά.
«Για πρόσεχε, Τάπενς, αυτή η επιθυμία σου για ένα οποιοδή-

ποτε συμβάν με ανησυχεί».
Η Τάπενς αναστέναξε και μισόκλεισε ονειροπόλα τα μάτια της.
«Όπου, λοιπόν, ο Τόμι και η Τάπενς παντρεύτηκαν», είπε σαν να 

έψελνε, «και έζησαν ευτυχισμένοι. Και ύστερα από έξι χρόνια ζού-
σαν ακόμη καλά και καλύτερα. Φοβερό», είπε, «πόσο διαφορετικά 
είναι πάντοτε τα πράγματα απ’ ό,τι νόμιζες πως θα είναι».

«Πολύ βαθιά σκέψη, Τάπενς. Καθόλου πρωτότυπη όμως. Σπου-
δαίοι ποιητές κι ακόμα πιο σπουδαίοι θεολόγοι το έχουν πει πριν από 
σένα και, συγγνώμη κιόλας, το έχουν πει καλύτερα από σένα».

«Έξι χρόνια πριν», συνέχισε το βιολί της η Τάπενς, «θα έπαιρνα 
όρκο ότι με μπόλικα λεφτά για να κάνω αγορές και μ’ εσένα για 
άντρα μου, η ζωή θα ήταν ένα υπέροχο γλυκό τραγούδι, σαν κι 
εκείνα των ποιητών, που δείχνεις τόσο να εκτιμάς».
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12 AGATHA CHRISTIE

«Εμένα έχεις βαρεθεί ή το χρήμα;» ρώτησε ψυχρά ο Τόμι. 
«Η λέξη “βαρεθεί” δεν είναι η σωστή», είπε η Τάπενς ευγενικά. 

«Συνήθισα την ευτυχία μου, αυτό είναι όλο. Όπως ακριβώς κάποιος 
που δε σκέπτεται ποτέ τι θείο δώρο είναι να μπορεί να αναπνέει από 
τη μύτη του, παρά μόνο όταν κρυολογήσει και πάψει να μπορεί».

«Μήπως θέλεις να σε παραμελήσω λίγο;» ρώτησε ο Τόμι. «Μή-
πως να άρχιζα να βγαίνω με άλλες σε τίποτα νυχτερινά κέντρα ή 
κάτι τέτοιο;»

«Θα ήταν άχρηστο», είπε η Τάπενς. «Το μόνο που θα γινόταν θα 
ήταν να με βρεις εκεί με άλλους άντρες. Και ενώ εγώ θα ήμουν 
απολύτως σίγουρη ότι καρφί δε σου καίγεται για άλλες γυναίκες, 
εσύ ποτέ δε θα ήσουν απόλυτα σίγουρος πως εγώ δε νοιάζομαι 
για άλλους άντρες. Οι γυναίκες αυτά τα παίζουν στα δάχτυλα». 

«Μόνο που οι άντρες κερδίζουν πόντους στη μετριοφροσύνη», 
μουρμούρισε ο άντρας της. «Αλλά τότε τι σου συμβαίνει, Τάπενς; 
Σε τι οφείλεται αυτή η τόσο έντονη δυσθυμία;»

«Δεν ξέρω. Θα ήθελα να συμβεί κάτι. Κάτι συναρπαστικό. Θα σου 
άρεσε, Τόμι, να βγεις ξανά να κυνηγάς Γερμανούς κατάσκοπους; Για 
θυμήσου τις άγριες και επικίνδυνες εκείνες μέρες που περάσαμε 
κάποτε. Ξέρω βέβαια ότι τώρα πια ανήκεις, κατά κάποιον τρόπο, στις 
Μυστικές Υπηρεσίες, αλλά αυτό είναι δουλειά γραφείου και μόνο».

«Εννοείς πως θα σου άρεσε να με στείλουν στα βάθη της Ρω-
σίας μεταμφιεσμένο σε μπολσεβίκο λαθρέμπορο ή κάτι παρόμοιο;»

«Κάτι τέτοιο θα ήταν ανώφελο καθώς δε θα με άφηναν να έρ-
θω κι εγώ μαζί σου», είπε η Τάπενς, «κι εγώ είμαι εκείνη που έχει 
τρομερή επιθυμία να κάνει κάτι. Θέλω να κάνω κάτι. Αυτό είναι 
που λέω συνεχώς κάθε μέρα».

«Μα πώς; Δεν έχεις τις δουλειές του σπιτιού;» απάντησε ο Τόμι.
«Είκοσι λεπτά δουλειάς κάθε μέρα, μετά το πρωινό, και όλα 

στην εντέλεια. Έχεις μήπως παράπονο;»
«Η νοικοκυροσύνη σου, Τάπενς, είναι τόσο τέλεια που καταντά 

μονότονη σχεδόν».
«Εκτιμώ πολύ την αναγνώριση», είπε η Τάπενς. «Εσύ, φυσικά, 
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έχεις δουλειά», συνέχισε η Τάπενς, «όμως, για πες μου, Τόμι, δε 
σου έρχεται ποτέ μια μυστική λαχτάρα για κάτι συναρπαστικό, για 
να συμβούν κάποια πράγματα;»

«Όχι», είπε ο Τόμι, «έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ωραίο είναι να θέ-
λει κανείς να συμβούν διάφορα, όμως αυτά μπορεί να μην είναι 
και τόσο ευχάριστα».

«Μα τι εγκρατείς που είναι οι άντρες», είπε αναστενάζοντας η 
Τάπενς. «Δεν έχεις νιώσει ποτέ έναν κρυφό πόθο για κάτι ρομα-
ντικό, κάτι περιπετειώδες στη ζωή σου;»

«Τάπενς, για πες, τι διάβασες τελευταία;» ρώτησε ο Τόμι. 
«Μα για σκέψου τι συναρπαστικό θα ήταν», συνέχισε η Τάπενς, 

«αν ακούγαμε να βροντάνε την πόρτα, ανοίγαμε κι έπεφτε μέσα 
ένας νεκρός άντρας».

«Αν ήταν νεκρός δε θα μπορούσε να βροντάει», υπογράμμισε 
ο Τόμι.

«Μα ξέρεις τι θέλω να πω», είπε η Τάπενς. «Πάντοτε βροντάνε 
πριν πεθάνουν και πέφτουν στα πόδια σου ψελλίζοντας κάποιες 
αινιγματικές λέξεις. “Η Πιτσιλωτή Λεοπάρδαλη”, ή κάτι τέτοιο».

«Θα συμβούλευα μαθήματα Σοπενχάουερ ή Καντ», είπε ο Τόμι.
«Κάτι τέτοια είναι για σένα», είπε η Τάπενς. «Χοντραίνεις και γί-

νεσαι σπιτόγατος».
«Καθόλου», είπε θιγμένος ο Τόμι. «Άλλωστε, εσύ κάνεις ασκή-

σεις για αδυνάτισμα».
«Όλοι κάνουν», είπε η Τάπενς. «Και όταν είπα ότι χοντραίνεις, 

στην πραγματικότητα, το είπα μεταφορικά, εννοούσα ότι έχεις χρή-
ματα και άνεση και έχεις κατακάτσει».

«Δεν καταλαβαίνω τι σ’ έχει πιάσει», είπε ο άντρας της.
«Η δίψα για περιπέτεια», μουρμούρισε η Τάπενς. «Και είναι 

οπωσδήποτε προτιμότερη από τη δίψα για ειδύλλια. Καμιά φορά 
με πιάνει κι αυτή. Φαντασιώνομαι πως συναντώ κάποιον άντρα, 
έναν αληθινά ωραίο άντρα…»

«Έχεις συναντήσει εμένα», είπε ο Τόμι. «Δε σου είναι αρκετό 
αυτό;»

© Agatha Christie Limited, 1929/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020



14 AGATHA CHRISTIE

«Έναν μελαχρινό, λιγνό, τρομερά δυνατό, από εκείνους τους 
άντρες που μπορούν να καβαλικεύουν και να πιάνουν με λάσο 
άγρια άλογα…»

«Συμπλήρωσε την εικόνα με δερμάτινα παντελόνια και καου-
μπόικο καπέλο», διέκοψε με σαρκασμό ο Τόμι.

«…και που να έχει ζήσει με τους Αγρίους», συνέχισε η Τάπενς. 
«Θα ήθελα να με ερωτευτεί τρελά. Κι εγώ, φυσικά, θα τον είχα απο-
θαρρύνει σαν ενάρετη γυναίκα, πιστή στους όρκους του γάμου της, 
όμως η καρδιά μου, στα κρυφά, θα ήταν δική του».

«Εντάξει», είπε ο Τόμι, «κι εγώ συχνά έχω ευχηθεί να συναντή-
σω μια αληθινά ωραία κοπέλα. Μια κοπέλα με ανοιχτόξανθα μαλ-
λιά η οποία θα με ερωτευτεί με πάθος. Μόνο που εγώ δε νομίζω 
ότι θα την αποθαρρύνω… τι λέω, μάλλον είμαι σίγουρος ότι δε θα 
την αποθαρρύνω».

«Αυτό», είπε η Τάπενς, «είναι λαδιά».
«Αλήθεια, Τάπενς, τι σου συμβαίνει;» ρώτησε ο Τόμι. «Δεν έχεις 

ποτέ μιλήσει έτσι». 
«Ναι, αλλά ξέρεις, βράζω μέσα μου εδώ και πολύ καιρό», εί-

πε η Τάπενς. «Ξέρεις είναι επικίνδυνο να έχεις ό,τι θέλεις – και μα-
ζί τα χρήματα για να αγοράζεις πράγματα. Βέβαια, υπάρχουν πά-
ντοτε τα καπέλα».

«Έχεις πια σχεδόν σαράντα καπέλα», είπε ο Τόμι, «κι όλα είναι 
ίδια».

«Έτσι είναι τα καπέλα», είπε η Τάπενς. «Δεν είναι πράγματι ίδια. 
Υπάρχουν nuances. Σήμερα το πρωί είδα ένα στης Βάιολετ».

«Αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις από το να συνεχίσεις 
να αγοράζεις καπέλα που δε χρειάζεσαι…»

«Περί αυτού πρόκειται», είπε η Τάπενς, «έτσι είναι ακριβώς. Αν 
είχα να κάνω κάτι καλύτερο. Θα έπρεπε να ασχολούμαι με φιλαν-
θρωπίες. Αχ, βρε Τόμι, θα ήθελα τόσο πολύ να συμβεί κάτι συντα-
ρακτικό. Αισθάνομαι, στ’ αλήθεια νιώθω πως θα μας έκανε καλό. 
Αν μπορούσαμε να βρούμε ένα μαγικό…»

«Α!» έκανε ο Τόμι. «Πολύ περίεργο αυτό που μόλις είπες».
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Σηκώθηκε και διέσχισε το δωμάτιο. Άνοιξε το συρτάρι ενός γρα-
φείου, έβγαλε μια μικρή φωτογραφία και την έφερε στην Τάπενς.

«Α, τις εμφάνισες λοιπόν», είπε η Τάπενς. «Αυτή ποια είναι, 
εκείνη που τράβηξες εσύ εδώ μέσα, ή αυτή που τράβηξα εγώ;»

«Αυτή που τράβηξα εγώ. Η δική σου δε βγήκε. Δεν την είχες 
φωτίσει αρκετά. Έτσι κάνεις πάντα».

«Καλό είναι», είπε η Τάπενς, «να έχεις κι εσύ κάτι που να νομί-
ζεις ότι το κάνεις καλύτερα από μένα».

«Ανόητη παρατήρηση, αλλά, προς το παρόν, δε θα τη σχολιά-
σω. Αυτό που ήθελα να σου δείξω είναι αυτό».

Έδειξε έναν μικρό λευκό λεκέ πάνω στη φωτογραφία. 
«Αυτό είναι ένα γδάρσιμο του φιλμ», είπε η Τάπενς.
«Καθόλου», είπε ο Τόμι. «Αυτό, Τάπενς, είναι μια νεράιδα».
«Τόμι, με δουλεύεις».
«Δες και μόνη σου».
Της έδωσε έναν μεγεθυντικό φακό. Η Τάπενς τον πήρε και εξέ-

τασε προσεκτικά τη φωτογραφία. Κοιτάζοντας με τον μεγεθυντικό 
φακό και με μια δόση φαντασίας, μπορούσες να πάρεις αυτό το 
γδάρσιμο σαν μια μικρή φιγούρα σκαρφαλωμένη στο προστατευ-
τικό του τζακιού. «Έχει φτερά», φώναξε η Τάπενς. «Τι αστείο, μια 
αληθινή ζωντανή νεράιδα στο διαμέρισμά μας. Μήπως να το ανα-
φέρουμε στον Κόναν Ντόιλ; Αχ, Τόμι! Λες να πραγματοποιήσει τις 
ευχές μας;»

«Θα το μάθεις γρήγορα», είπε ο Τόμι. «Όλο το απόγευμα τρελά-
θηκες να εύχεσαι να συμβεί κάτι».

Τη στιγμή αυτή η πόρτα άνοιξε κι ένα ψηλό αγόρι γύρω στα δε-
καπέντε που έμοιαζε να μην ξέρει αν είναι μπάτλερ ή γκρουμ ρώ-
τησε με εξαιρετικά καθωσπρέπει στιλ:

«Είστε στο σπίτι, κυρία; Μόλις χτύπησε το κουδούνι της εξώ-
πορτας».

«Θα ήθελα να μην πηγαίνει τόσο συχνά στο σινεμά ο Άλμπερτ», 
είπε αναστενάζοντας η Τάπενς, αφού έδωσε τη συγκατάθεσή της 
και ο Άλμπερτ βγήκε από το δωμάτιο. «Τώρα το παίζει μπάτλερ στο 
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Λονγκ Άιλαντ. Δόξα τω θεώ τον γιάτρεψα από τη μανία να ζητάει 
από τους ανθρώπους τις κάρτες τους και να μου τις φέρνει στον 
δίσκο».

Η πόρτα άνοιξε πάλι και ο Άλμπερτ ανακοίνωσε: «Ο κύριος 
Κάρτερ», σαν να ανακοίνωνε έναν βασιλικό τιτλούχο.

«Ο Αρχηγός», μουρμούρισε ο Τόμι έκπληκτος.
Η Τάπενς πετάχτηκε πάνω με μια κραυγή χαράς και χαιρέτη-

σε τον ψηλό γκριζομάλλη άντρα με το διαπεραστικό βλέμμα και το 
νωχελικό χαμόγελο.

«Κύριε Κάρτερ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω».
«Πολύ καλά κάνετε, κυρία Τόμι. Για πέστε μου τώρα, η ζωή σας 

γενικώς πώς είναι;»
«Ικανοποιητική αλλά βαρετή», απάντησε η Τάπενς με μάτια που 

άστραφταν.
«Όλο και πιο καλά», είπε ο κύριος Κάρτερ. «Είναι ολοφάνερο 

ότι σας βρίσκω στην κατάλληλη διάθεση».
«Αυτό», είπε η Τάπενς, «μου ακούγεται ενδιαφέρον».
Ο Άλμπερτ, εξακολουθώντας να το παίζει μπάτλερ του Λονγκ 

Άιλαντ, έφερε τσάι. Όταν η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε άψογα 
κι εκείνος έφυγε κλείνοντας πίσω του την πόρτα, η Τάπενς εκδη-
λώθηκε και πάλι φωνάζοντας:

«Κάτι υπαινίσσεστε, κύριε Κάρτερ, έτσι δεν είναι; Θα μας στεί-
λετε σε αποστολή στα βάθη της Ρωσίας;»

«Όχι ακριβώς», είπε ο κύριος Κάρτερ.
«Πρόκειται όμως για κάτι, ναι;»
«Ναι… πρόκειται για κάτι. Δε νομίζω πως είστε απ’ αυτούς που 

αποφεύγουν τους κινδύνους, κυρία Τόμι, ή κάνω λάθος;»
Τα μάτια της Τάπενς έλαμψαν από ενθουσιασμό.
«Πρέπει να γίνει κάποια δουλειά για το Υπουργείο μου και φα-

ντάζομαι –απλώς φαντάζομαι– ότι θα ταίριαζε σ’ εσάς τους δυο».
«Συνεχίστε», είπε η Τάπενς.
«Βλέπω πως διαβάζετε την Daily Leader», συνέχισε ο κύριος 

Κάρτερ παίρνοντας την εφημερίδα από το τραπέζι.
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Την άνοιξε στη σελίδα με τις αγγελίες και δείχνοντας μια απ’ αυ-
τές με το δάχτυλό του την έσπρωξε προς τη μεριά του Τόμι. 

«Για διαβάστε μας τι γράφει εδώ», είπε.
Ο Τόμι διάβασε.

«Διεθνές Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών, Θίοντορ Μπλαντ. Διακρι-
τικές Έρευνες. Πολυάριθμο προσωπικό έμπιστων και υψηλών  
προδιαγραφών πρακτόρων. Απόλυτη εχεμύθεια. Δωρεάν συμ-
βουλές. Οδός Χάλεχαμ 118».

Ο Τόμι κοίταξε ερωτηματικά τον κύριο Κάρτερ. Εκείνος έγνε-
ψε καταφατικά. 

«Αυτή η εταιρεία έφθινε για αρκετό καιρό τώρα», ψιθύρισε. 
«Κάτι φίλοι μου την αγόρασαν για ένα κομμάτι ψωμί. Σκεφτήκαμε 
να τη βάλουμε μπρος ξανά για… ας πούμε, έξι μήνες. Και βέβαια, 
για το διάστημα αυτό, θα πρέπει να έχει κάποιον διευθυντή».

«Ο κύριος Θίοντορ Μπλαντ τι έγινε;» ρώτησε ο Τόμι. 
«Φοβούμαι ότι ο κύριος Μπλαντ υπήρξε μάλλον αδιάκριτος. 

Στην ουσία, αναγκάστηκε να μπει στη μέση η Σκότλαντ Γιαρντ. Ο 
κύριος Μπλαντ κρατείται με έξοδα του Βασιλείου της Αγγλίας και 
δεν πρόκειται να μας πει ούτε τα μισά απ’ όσα θα θέλαμε να μά-
θουμε».

«Καταλαβαίνω, κύριε. Ή τουλάχιστον, νομίζω ότι καταλαβαί-
νω», είπε ο Τόμι. 

«Προτείνω να πάρετε έξι μήνες άδεια από το γραφείο. Μια 
αναρρωτική. Φυσικά, αν επιθυμείτε, στο μεταξύ, να διευθύνετε μια 
Εταιρεία Ιδιωτικών Ερευνών υπό το όνομα “Θίοντορ Μπλαντ”, εγώ 
δεν έχω καμιά σχέση».

Τα μάτια του Τόμι κοίταξαν στα ίσια τον Αρχηγό.
«Κάποιες οδηγίες, κύριε;»
«Πιστεύω ότι ο κύριος Μπλαντ έκανε κάποιες δουλειές με το 

εξωτερικό. Προσέξτε κάποιες γαλάζιες επιστολές με ρωσικές 
σφραγίδες. Προέρχονται από κάποιον έμπορο αλλαντικών που 
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ψάχνει εναγωνίως να βρει τη γυναίκα του που ήρθε στη χώρα μας 
ως πρόσφυγας πριν από μερικά χρόνια. Υγράνετε τη σφραγίδα και 
θα βρείτε να κρύβεται κάτω της ο αριθμός 16. Αντιγράψτε αυτά τα 
γράμματα και στείλτε μου τα πρωτότυπα. Επίσης, αν έρθει κάποιος 
στο γραφείο και αναφέρει τον αριθμό 16, ειδοποιήστε με αμέσως».

«Εντάξει, κύριε», είπε ο Τόμι. «Κάτι άλλο;»
Ο κύριος Κάρτερ πήρε τα γάντια του από το τραπέζι και ετοιμά-

στηκε να φύγει.
«Μπορείτε να λειτουργείτε όπως νομίζετε το Γραφείο. Θεω-

ρώ», είπε και τα μάτια του σπινθήρισαν ελαφρά, «πως θα το βρει 
διασκεδαστικό η κυρία Τόμι να δοκιμάσει την τύχη της σε μια μι-
κρή αστυνομικής φύσεως δουλειά».
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Συνέταιροι στο έγκλημα

Αν ξοδεύεις σε λόγια όλη σου την ενέργεια, 
δε σου μένει πολλή για πράξεις.

Λαχταρώντας την περιπέτεια, ο Τόμι και η Τάπενς δε διστάζουν στιγμή όταν 
τους προτείνεται να αναλάβουν το Διεθνές Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Μπλαντ.

Κι έτσι, αφού θριαμβεύουν βρίσκοντας το χαμένο ροζ μαργαριτάρι, η μια 
συναρπαστική υπόθεση διαδέχεται την άλλη για το δαιμόνιο ζεύγος: μια δο-
λοφονία σε γήπεδο γκολφ· μυστηριώδη μηνύματα στις προσωπικές αγγελίες 
των εφημερίδων, ακόμα και η κατά τα φαινόμενα αθώα αποστολή ενός κου-
τιού με σοκολατάκια. 

Συνέταιροι στο έγκλημα
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Η Άγκαθα Κρίστι γεννήθηκε στην Αγγλία, 
στο Τορκί, το 1890. Είναι γνωστή κυρίως 
για τα αστυνομικά έργα της –εξήντα έξι 
μυ θι στορήματα και δεκατέσσερις συλλογές 
διηγημάτων–, πολλά από τα οποία έχουν 
κεντρικό χαρακτήρα τον θρυλικό ντετέκτιβ 
Πουα ρό ή την απαράμιλλη μις Μαρπλ. 
Έγραψε επίσης δύο αυτοβιογραφικά έργα, 
αισθηματικά μυθιστορήματα αλλά και θεα
τρικά, μεταξύ των οποίων το μακροβιότερο 
έργο στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου, 
την Ποντικοπαγίδα. 

Η Άγκαθα Κρίστι, που έχει τιμηθεί από 
τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου με 
τον τίτλο της Dame για τη συνεισφορά της 
στη λογοτεχνία, ανήκει στους δημιουργούς 
που διαμόρφωσαν καταλυτικά την εξέλιξη 
του αστυνομικού μυθιστορήματος. Παράλ-
ληλα, είναι η δημοφιλέστερη συγγραφέας 
όλων των εποχών, καθώς οι πωλήσεις των 
έργων της έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκα-
τομμύριο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα 
και άλλο ένα δισεκατομμύριο σε μεταφρά-
σεις. Πέθανε το 1976.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ θα κυκλο-
φορήσουν σε νέα μετάφραση όλα τα 
αστυνομικά έργα της συγγραφέως.

«Το έγκλημα είναι τρομερά 

αποκαλυπτικό. Διάλεξε όσο 

διαφορετικές μεθόδους θέλεις. 

Τα γούστα, οι συνήθειες, 

ο τρό πος σκέψης και 

η ψυχή σου αποκαλύπτονται 

από τις πράξεις σου».
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